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  :أن اليدين توضعان يف أثناء القيام عند الصدر : القول األول 

  :عرض أدلة هذا القول إمجاال  -

-  أخرج ابن خزمية يف صحيحه )  /  ( رقم )  (وائل  حديث

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووضع يده اليمىن علـى يـده   : ( قال  بن حجر

  ) .ه اليسرى على صدر

-  أخرجه البيهقي يف سننه )  /  ( حديث وائل بن حجر وفيه ) : وضع ميينه

  ) .على يسراه على صدره 

-  أخرج اإلمام أمحد يف مسنده )  /  ( حديث هلب الطائي قال ) : رأيت

) يضع هذه على صدره : النيب صلى اهللا عليه وسلم ينصرف عن ميينه وعن يساره ورأيته قال 

.وصف حيىي اليمين على اليسرى فوق املفصل 

-  أخرج أبو داود يف سننه )  /  ( رقم )  ( عن طاووس قال :

يشد بينهما على كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضع يده اليمىن على يده اليسرى مث ( 

) .صدره وهو يف الصالة 

-  أخرج البيهقي يف سننه )  /  ( أن عليا قال يف هذه اآلية ) :  فصل لربـك

وكذلك أخرج عن ) وضع يده اليمىن على اليسرى مث وضعهما على صدره : ( قال ) واحنر 

.أنس مثله 
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: ( يف احلاشـية   ة الصالة ص وممن قال ذا القول ما ذكره العالمة األلباين رمحه اهللا يف صف

ويضع يديه على ثدييـه أو حتـت   .... كان إسحاق يوتر بنا :  قال املروزي يف املسائل ص 

  ه . ثدييه ا 

  :مناقشة األدلة 

  :حديث وائل بن حجر رضي اهللا عنه 

ورد حديث وائل بعدة ألفاظ يف بعضها طي واختصار ويف األخرى بسط إال أنـه يف بعـض    -

وباقي الروايات مل تذكر ذلك عن وائل ، واليك ) على صدره ( جاءت زيادة لفظة الروايات 

  :تفصيل ذلك 

  : الروايات اليت وردت بدون الزيادة 

مث وضع يده اليمىن علـى  ( ثنا عبد الصمد ثنا زائدة وفيه )    /( أخرج اإلمام أمحد 

  ) .ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد 

  ) .مث أخذ مشاله بيمينه ( ثنا يونس بن حممد ثنا عبد الواحد ، وفيه )    /( و أخرجه 

ورأيته ممسكا ميينه على مشاله ( ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان وفيه )    /( و أخرجه 

  ) .يف الصالة 

  .ثنا أسود بن عامر ثنا زهري )    /( و أخرجه 
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) فوضع يده اليمىن على اليسرى ( شعبة وفيه  ثنا أسود بن عامر ثنا)    /( و أخرجه 

.  

  .ثنا مسدد ثنا بشر بن املفضل )  ( و أخرجه أبو داود يف سننه 

  .ثنا احلسن بن علي ثنا أبو الوليد ثنا زائدة )  ( و أخرجه 

ثنا علي بن حممد ثنا عبد اهللا بن إدريس ح ثنا بشر بـن  )  ( و أخرجه ابن ماجة يف سننه 

  ) .فأخذ مشاله بيمينه ( لضرير ثنا بشر بن املفضل وفيه معاذ ا

  .ثنا سويد بن نصر ثنا ابن املبارك عن زائدة )  ( و أخرجه النسائي يف سننه 

  .ثنا عبد اهللا بن سعيد األشج عن ابن إدريس )  ( و أخرجه ابن خزمية يف صحيحه 

ضرب بيمينه على مشاله ( فضيل وفيه  ثنا هارون بن إسحاق اهلمداين ثنا ابن)  ( و أخرجه 

  ) .فأمسكها 

زائدة وسفيان وشعبة وعبد الواحد وابن إدريس الكويف وبشر بن املفضل وزهري بن معاوية وابـن  ( 

  ) .فضيل ، مثانيتهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل مرفوعا 

نا مهـام ثنـا   ثنا زهري بن حرب ثنا عفان ث)    /( وكذلك أخرجه مسلم يف صحيحه 

  .حممد بن جحادة 

ثنا وكيع عن املسعودي عن عبد اجلبار بن وائل حدثين أهـل  )    /( و أخرجه أمحد 

  ) .ويضع ميينه على يساره يف الصالة ( بييت عن أيب وفيه 
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ثنا عفان عن مهام ثنا حممد بن جحادة عن عبد اجلبار بن وائل عـن  )    /( و أخرجه 

  )  مث وضع يده اليمىن على اليسرى ( أما حدثاه عن أبيه وفيه علقمة وموىل هلم 

  .ثنا حيىي بن أيب بكر ثنا زهري ثنا أبو إسحاق )    /( وأخرجه 

  .ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا أبو إسحاق )    /( و أخرجه 

  .اسحق أخربنا أبو نعيم ثنا زهري ثنا أبو )    /( و أخرجه الدارمي يف سننه 

  ) .حممد بن جحادة و أبو إسحاق و املسعودي ، ثالثتهم عن عبد اجلبار به ( 

ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن )    /( و أخرجه أمحد 

  .أيب العنبس 

  .ثنا وكيع ثنا موسى بن عمري العنربي )    /( و أخرجه أمحد 

  ).  عمري العنربي ، كالمها عن علقمة بن وائل عن أبيه حجر بن أيب العنبس وموسى بن( 

  ) .على صدره ( هؤالء كلهم اليذكرون زيادة 

  

  :الروايات اليت وردت بذكر الزيادة 

ثنا أبو موسى ثنا مؤمل ثنا سفيان عن عاصم بن كليب )  ( أخرج ابن خزمية يف صحيحه 

  ) .على صدره ( عن أبيه عن وائل وفيه 
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ثنا حممد بن حيىي ثنا حممد بن عاصم ثنا مؤمل )    /( الشيخ يف الطبقات و أخرجه أبو 

  .به 

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد الصويف ثنا أبو أمحد بـن  )    /( و أخرجه البيهقي يف سننه 

عدي احلافظ ثنا ابن صاعد ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا حممد بن حجر احلضرمي ثنا سعيد بن عبد اجلبار 

فهذه الزيادة انفرد ا مؤمل بن إمساعيـل  ) على صدره ( وائل عن أبيه عن أمه عن وائل به وفيه  بن

  .وحممد بن حجر احلضرمي 

  :بيان حال مؤمل  -

قـال  . هو مؤمل على وزن حممد مهموز ابن إمساعيل أبو عبد الرمحن البصري موىل عمر بن اخلطاب 

: فظ عامل خيطئ ، وثقة ابن معني وقال عنه أبو حامت حا) : (    /( فيه الذهيب يف امليزان 

وهذا ذكره الـزي يف ـذيب   ( منكر احلديث : صدوق شديد يف السنة كثري اخلطأ وقال البخاري 

، وابن حجر يف التهذيب )    /( والذهيب يف امليزان )    /( الكمال 

 )  /  ( يف حديثـه  : ، وقال أبو زرعة ) . ومل يذكره البخاري يف التاريخ فلينظر

  .ه . ا . خطأ كثري 

جيب على أهل : وقيل عنه أنه دفن كتبه فكان حيدث من حفظه فكثر خطؤه، وقال يعقوب بن سفيان 

العلم أن يقفوا عن حديثه ، فإنه يروي املناكري عن ثقات شيوخه وهذا أشد فلو كانت هذه املنـاكري  

  .عن الضعفاء لكنا جنعل له عذرا 
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  .صدوق كثري اخلطأ ، له أوهام يطول ذكرها : ال الساجي وق

املؤمل إذا انفرد حبديث جيب أن يتوقف ويثبت فيه ألنه كـان أسـئ   : وقال حممد بن نصر املروزي 

  .بتصرف من التهذيب . ه . ا . احلفظ كثري اخلطأ 

ه ليس حبجة وال يقبـل  فيظهر من كالم األئمة أن مؤمال كثري املناكري و األخطاء ، فمثل هذا و أضراب

  .حديثه ، فكيف وقد خالف من هو أوثق منه 

فقد روي هذا احلديث عبد اهللا بن الوليد العدين راوي جامع سفيان عن سفيان بدون هذه الزيادة كما 

  .ثنا عبد اهللا بن الوليد به )    /( أخرجها أمحد 

ما كان صاحب حـديث ،  :  بن الوليد وعبد اهللا أحسن حاال من مؤمل قال اإلمام أمحد عن عبد اهللا

  .ولكن حديثه صحيح ، ورمبا أخطأ يف األمساء ، كتبت عنه كثريا 

. ه . ا . ما رأيت لعبد اهللا حديثا منكرا فأذكره : وقال احلافظ ابن عدي . صدوق : وقال أبو زرعة 

  ) .   /( من التهذيب 

. من هو أوثق منه صار حديثه منكـرا  فاحلديث من طريق مؤمل ضعيف لضعف مؤمل ، وملا خالف 

  .ألن حديث عبد اهللا يف درجة احلسن يف أقل األحوال 

  

  : رواية حممد بن حجر احلضرمي
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أخربنا أبو )    /( هذا وقد توبع مؤمل من غري طريق سفيان ، فقد أخرج البيهقي يف سننه 

اعد ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا حممـد  سعد أمحد بن حممد الصويف ثنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا ابن ص

) على صدره ( بن حجر احلضرمي ثنا سعيد بن عبداجلبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل به وفيه 

.  

 :  إال أن هذه املتابعة ال يفرح ا ، ففيها أربع علل 

  :األوىل 

عن عمه سعيد لـه   حممد بن حجر بن عبد اجلبار بن وائل: حممد بن حجر احلضرمي قال عنه الذهيب 

  .مناكري 

فيه نظر : مل يكن بالثقة ، وقال عنه البخاري يف التاريخ : سعيد بن عبد اجلبار ، قال ابن معني : الثانية 

وكذلك حكم بضعفه الذهيب وابن حجر . من ذيب الكمال . ه . ، وذكره أبو زرعة يف الضعفاء ا 

.  

وقال ابن التركماين كما يف . ل العلم فيها جرحا وال تعديال أم عبد اجلبار جمهولة ، مل أجد أله: الثالثة 

  .ه . هي أم حيىي مل أعرف حاهلا وال امسها ا : مع السنن )    /( اجلوهر النقي 

  .نكارة هذه الرواية ، حيث أن أم عبد اجلبار مع جهالتها تروي هذه الزيادة عن وائل : الرابعة 

  .وعلقمة بن وائل بدون هذه الزيادة  وقد رواها عن وائل كليب بن شهاب ،

  .وذا يتضح سقوط ونكارة هذه الرواية فال تصلح لالعتبار 
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  خالصة الطرق لرواية وائل:  

سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد وشعبة وزهري وزائدة بن قدامة وبشر بن املفضل وعبد اهللا ( رواه 

  .يب عن أبيه عن وائل مثانيتهم عن عاصم بن كل) بن إدريس وحممد بن فضيل 

ثالثتهم عن عبد اجلبار بن وائل به ، كمـا  ) حممد بن جحادة و أبو إسحاق واملسعودي ( كما رواه 

كالمها عن علقمة بن وائل عن أبيه فهـؤالء  ) حجر بن أيب العنبس وموسى بن عمري العنربي ( رواها 

  ) . على صدره( ثالثة عشر راويا فيهم أئمة كلهم ال يذكرون زيادة  

 .مث خيالفهم مؤمل بن إمساعيل وحممد بن حجر ، الضعيفان ، فنكارة هذه الزيادة واضحة بينة 

  :مرسل طاووس بن كيسان 

ثنا أبو توبة ثنا اهليثم بـن  )  ( والسنن  رواه أبو داوود  يف املراسيل ص  -

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : محيد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال 

  . ه . ا ) يضع يده اليمىن على يده اليسرى مث يشد بينهما على صدره وهو يف الصالة 

القول شاهدا حلديث مؤمل وحممد بن حجر إال أنه ال يصلح  وهذا املرسل عده أصحاب هذا -

لذلك ، فهو حديث مرسل كما هو ظاهر كما أن يف سنده من تكلم فيه ، وإن كان الكـالم  
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فيهم ال يؤثر ، إال أنه يف مثل هذه املسألة ملا كان اخلالف يف زيادة لفظة يف احلديث أصبح أدىن 

  . جد له من يتابعه على ذلكجرح يف الراوي يؤثر خصوصا  إذا مل يو

فهذا األثر مرسل وهو من قسم الضعيف ، ويف بعض رواته كالم ولو صح فإن املرسل وحده  -

ضعيف حيتاج إىل ما يعضده يف الشواهد واملتابعات وال يوجد ، ألن الروايات اليت سبق ذكرها 

.كلها أحاديث منكرة أو شاذة وهي غري صاحلة لالعتبار 

ل خمالف لألحاديث الصحيحة يف عدم ذكر وضع اليدين على الصدر ، فمثل مث إن هذا املرس -

  .هذه الزيادة ال حيتملها احلديث الضعيف ، فضال عن املرسل 

                                                   
ة       ( )1( ة الثق ن مرتب راوي م ون ال ة ، فینزل وذلك إذا كان الجرح معتبرا مقبوال ، وھذا الذي اعتبره األئم

ى        ود إل ى یع ذا المعن ى أرادوه ، وھ ة إال لمعن ذه المنزل ن ھ وه ع م ینزل م ل دوق ونحوھا ، ألنھ ى الص إل
: لراوي الصدوق وشبھھ   ضبطھ وإتقانھ ، وبھذا یعتبر اإلمام ابن أبي حاتم رحمھ اهللا عندما یقول عن ا

ھ        ي نقل ر شبھة ف ا یثی ذا مم یكتب حدیثھ وینظر فیھ ، وذلك مما استفاده من ألفاظ األئمة لھذا الشأن وھ
ھ        ذا وأمثال رد ھ ذا إذا انف ده  ، ولھ ھ وتجوی تحتاج إلى احتیاط بالغ وتحر شدید للخلوص إلى تقویة حدیث

ة ،  ا   بالحدیث أو بزیادة لفظھ ، ال تأتي إال من طریق ظ         : قلن ھ عن حف ة وأئمتھا من طبقت ات األم ن ثق أی
  ھذا األصل ونقلھ ، لینفرد بھ صدوق دونھم ؟ 

ر         ا ینك وا فیھا مم ا أودع ذھبي وم زان لل ولو تأملت كتاب الضعفاء للعقیلي أو الكامل البن عبدي أو المی
رت    على رواتھا من الحدیث مع وصف الكثیرین منھم بالصدق ، لقام لك البرھان جلیا ع ا ذك لى صحة م

تج عن        ا ن و م ھ ھ لك فكنت یقظا لذلك ، واعلم أن الحدیث الحسن الذي یساوي الصحیح في االحتجاج ب
ناد       ى ظاھر اإلس وم الحدیث     ) ( الحكم بحسنھ عن سبر ونظر وتأمل ، ال بمجرد النظر إل ي عل ع ف المقن

  .حاشیة للجدیع )  1/  283) ( البن الملقن 
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  : حديث هلب الطائي 

  .كما يف التقريب ) هلب بضم اهلاء وسكون الالم ( 

ث والصـواب  مبضمومة وسكون الالم كذا يرويه أهل احلدي:  وقال اهلندي يف املغين ص 

  ) .بفتح هاء وكسر الم 

ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان ثنا مساك بن حرب عن قبيصـة  )    /( أخرجه اإلمام أمحد 

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ينصرف عن ميينه وعن يساره ، ورأيته قال : ( بن هلب عن أبيه قال 

  . ه . فصل ا وصف حيىي اليمىن على اليسرى فوق امل) يضع هذه على صدره 

انفرد ا حيىي بن سعيد وهو القطان إمام من األئمة ، وخالفه وكيع ) يضع هذه على صدره : ( قوله 

  .ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع عن سفيان به )    /( بن اجلراح فأخرجه أمحد 

  :وقد توبع وكيع يف روايته عن سفيان 

  .من طريق احلسني بن حفص عن سفيان به )    /( فقد أخرج البيهقي يف سننه 

من طريق عبد الرمحن بن املهدي عن سفيان به و )    /( و أخرج الدار قطين يف سننه 

  .عن سفيان به )    /( أخرج عبد الرازق يف املصنف 

/  ( و أبو نعيم يف معرفة الصحابة )    /( و أخرج ابن قانع يف معجم الصحابة 

   ( من طريق حممد بن كثري عن سفيان به.  
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مـا  : عبد الرمحن بن مهدي ، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال واحلديث ، قال ابن املـديين  ( فهؤالء 

خرج له مسلم وكـان لـه القضـاء    . ، واحلسني بن حفص بن الفضيل اهلمداين . رأيت أعلم منه 

، وعبد الرازق بن مهام بن نافع احلمـريي  . والفتوى والرياسة بأصبهان ، قال أبو حامت حمله الصدق 

، وعبد الصمد بن حسان املروزي كان قاضي هراة قال البخـاري  . موالهم ثقة حافظ مصنف شهري 

، . قال بن حجر وهو صدوق إن شاء اهللا روى عنه أبو قدامـة والنـاس   . كتبت عنه وهو مقارب 

ثقة لقـد  : صدوق وقال أمحد بن حنبل : مت وحممد بن كثري العبدي أبو عبد اهللا البصري ، قال أبو حا

  . ال بأس به : مات على سنة ، وقال سليمان بن قاسم 

وقال ابن حجر . وتكلم فيه ابن معني وابن قانع ، وقد أخرج له البخاري ومسلم وبقية الستة : قلت 

  .مخستهم كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة ) . ثقة مل يصب من ضعفه : يف التقريب 

  .إليهم وكيع بن اجلراح اإلمام الثقة احلافظ العابد  أضف

فيكون حيىي بن سعيد وهو إمام بل هو من جبال احلفظ قد خالف هؤالء الستة و اإلمـام قـد يهـم    

  .واملعصوم من عصمة اهللا 

  .عندما انفرد ا ) من املسلمني ( وسيأيت بإذن اهللا أن اإلمام أمحد توقف يف رواية مالك 

  .بن سعيد على الصحيح واهللا تعاىل أعلم شاذة ملخالفته هلؤالء الثقاة فرواية حيىي 

ومما يزيد هذا احلكم وضوحا ، أن رواية سفيان عن مساك بدون هذه الزيادة ، قد وافق عليها الـرواة  

  .عن مساك 
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  .من طريق شريك عن مساك به )    /( فقد أخرجها اإلمام أمحد 

وابن حبان يف صحيحه )    /( داوود يف سننه وأبو )    /( وأخرج أمحد 

 )  /  ( و أخرج أمحد . من طريق شعبة عن مساك به )  /  ( والترمذي

  .من طريق أيب األحوص عن مساك به )    /( يف السنن 

  .من طريق زائدة عن مساك به )    /( و أخرج أمحد 

  .من طريق أسباط به نصر عن مساك به )    /( و أخرج الطرباين يف الكبري 

  .من طريق حفص به مجيع عن مساك به )    /( وأخرج الطرباين يف الكبري 

  .من طريق زكريا بن أيب زائدة عن مساك به )    /( و أخرج الطرباين يف الكبري 

  .من طريق إسرائيل عن مساك به )    /( وأخرج ابن قانع يف معجم الصحابة 

  .من طريق قيس بن الربيع عن مساك به )    /( و أخرجه 

شريك ، وشعبة ، و أبو األحوص ، و زهري ، وزائدة ، وأسباط ، وحفـص ، وزكريـا ،   ( فهؤالء 

  .عشرم عن مساك بن حرب به ، بدون هذه الزيادة ) وإسرائيل ، وقيس 

  .هللا فال يبقى شك بعد ذلك يف شذوذ رواية حيىي بن سعيد رمحه ا

ومما يقوي شذوذ هذه الزيادة ، أن األمام أمحد رمحه اهللا أخرجها يف املسند كما تـرى ـذه    -

  .الروايات ، وبرواية الزيادة ، ومع ذلك نص رمحه اهللا على كراهة وضع اليدين على الصدر 
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ويكره وضعهما على صدره نص عليه ، مع أنه ) : (    /( قال ابن املفلح يف الفروع 

  . ه . ا ) ه أمحد روا

 يكره أن يكون ، يعين وضع اليدين عند الصدر:  مسعته يقول:  وقال أبو داود يف مسائله ص 

وزيادة على شذوذها فهناك علة قد تؤثر خصوصا يف مثل هذه املسألة وهي أن قبيصة بـن  . ه . ا . 

والذي يظهر أن . احلديث  هلب مدلس  ، مث هو ممن رمز له بقبول احلافظ يعين حيث يتابع وإال فلني

  . قبيصة مل يرو عن أبيه فهو منقطع

  

  :  حديث على بن أيب طالب رضي اهللا عنه

أخربنا أبو بكر أمحد مب حممد بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد )    /( أخرجه البيهقي يف سننه 

نا عاصم اجلحدري عن أبيـه  بن حيان أبو الشيخ ثنا أبو احلريش الكاليب ثنا شيبان ثنا محاد بن سلمة ث

قال أبو . وضع اليد اليمىن على اليسرى مث وضعهما على صدره : قال ) كذا ( عن عقبة بن صهبان 

                                                   
وحسن بعض أسانیده   : (  61ل العالمة األلباني رحمھ اهللا في صفة الصالة ص وبھذا تعرف أن قو)  (2

لیس بحسن بل ھو غفلة منھ رحمھ اهللا ، ألن الترمذي إنما حسن إسناد الحدیث من غیر ھذه ) الترمذي 
ذه    عھ ھ ان موض ننھ واالستدالل ك ي س ادة ف ذه الزی رج ھ م یخ ھ اهللا ل ذي رحم ث أن الترم ادة ، حی الزی

  !!، فتأمل الزیادة 
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ا . احلريش ثنا شيبان ثنا عاصم احلول عن رجل عن أنس مثله أو قال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  . ه . 

  . ه . نده ومتنه اضطراب ا يف س: اجلوهر النقي )    /( قال ابن التركماين 

إيضاح كلمة ابن التركماين ، أن هذا األثر يروى عن عقبة بن صهبان كما يف سنن البيهقي ، : قلت 

وكذا عن عقبة ابن )    /( ويروى عن عقبة بن ظبيان كما يف التاريخ الكبري للبخاري 

  .ظهري 

أحيانا يقصر الراوي فال يـذكرها كمـا يف    كما يف السنن ، و) على صدره ( و أحيانا يذكر يف املنت 

  .ترمجة عقبة بن ظبيان )    /( اجلرح والتعديل 

عن عاصـم  : وقال ابن حامت ، اختلف محاد بن سلمة ويزيد بن أيب اجلعد يف هذا احلديث فقال محاد 

اجلحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن علي ، وروى يزيد بن زياد بن أيب اجلعـد عـن عاصـم    

  .يعين باختالف الراوي عن علي ، وبإسقاط أبيه . ه . اجلحدري عن عقبة ابن ظهري عن علي ا

كما أن اإلسناد فيه أبو احلريش الراوي عن شيبان مل أعثر له على ترمجة بعد طول حبث ، وكذلك أبو 

  .بن حبان عاصم اجلحدري ، امسه العجاج مل أجد من ذكره أو تعديل ، وعقبة بن ظبيان مل يوثقه غري ا

وأما أثر أنس رضي اهللا عنه فكما تلحظ أن الراوي عن أنس مبهم ، فيغين عن حبـث إسـناده    -

  .خصوصا يف مثل هذه املسألة اليت كثر فيها االختالف واالضطراب 
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حتت السرة أقوى : عن إسحاق أنه قال )    /( فقد ذكر ابن املنذر رمحه اهللا يف األوسط 

  ) .   /( تواضع ، وعزاه احملقق إىل مسائل أمحد و إسحاق يف احلديث ، وأقرب لل

يدل على الشك مما يضعف املقصود من ذكره على وضعهما على الصدر ) أو حتت الثديني ( مث قوله 

  .، ولعل األقرب محل هذا الفعل منه على أنه يرى التخيري أو وضعهما حتت الثديني يعين فوق السرة 

اإلمام رمحه اهللا ، وال يلزم ا أحد من الناس ألن العمدة كـالم اهللا  ومع هذا فهذه فتوى من  -

ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، أو ما روي عن الصحابة ومل يعلم هلم خمالف منهم رضـي اهللا  

  .عنهم أمجعني 

ويف اية عرض أدلة القائلني بوضع اليدين على الصدر ، رمبا يسـأل سـائل ، أال تتقـوى     -

  ر بعضها ببعض ؟األحاديث واآلثا



  :اجلواب 

أا ال تتقوى بذلك ، وذلك أن حديث مؤمل منكر ، ألنه ضعيف ، خالف الثقاة ، وال يقال إا زيادة 

  .من ثقة ، ألم مؤمال ضعيف كما سبق بيانه 

  .وألن الطرق الباقية والشواهد املذكورة ما بني شاذ ومنكر 

ألننا حكمنا على الراوي فيها باخلطأ فكيف نبحـث  و مثل هذه الروايات ال تصلح لالعتبار ، وذلك 

  .له عن شواهد ومتابعات 
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وينبغي أن يعلم أن الزيادة يف اإلسناد عند احلكم عليها بالشذوذ ال يلزم أن تكون املخالفة صرحية يف 

لفظ احلديث أو سنده ، بل إن جمرد الزيادة اليت يتركها األئمة ، مث يرويها من هو أقل منهم حـاال ،  

فضال عمن هو متكلم فيه وليس أهال ألن ينفرد ذه الزيادة ، تعد شاذة للتفرد ا ، حيث إن الثقـة  

إذا قصر احلديث مث جاء غريه وزاد فيه حكما ، فإا تعد خمالفة ولو كانت غري صـرحية ، وسـيأيت   

 .تفصيل ذلك إن شاء اهللا يف مبحث زيادة الثقة 

  .فوق السرة حتت الصدر أن اليدين توضعان : القول الثاين 

  :عرض أدلة أصحاب هذا القول إمجاال 

-  أخرج أبو داود يف سننه )  /  ( رقم )  ( جرير الضيبعن  ،

  .رأيت عليا ميسك مشاله بيمينه على الرسغ فوق السرة : قال 

-  أخرج البيهقي يف سننه )  /  ( فوق السـرة  : عن سعيد بن جبري أنه قال .

  .ا القول إسحاق بن راهويه كما سبق بيانه وممن قال ذ

أبو داود مسعته سئل : قال  أبو داود يف مسائله ص  ، روى كذلك اإلمام أمحدوممن قال به 

ه .ا. وإن كانت حتت السرة فال بأسفوق السرة قليال : عن وضعه فقال 

  

  :مناقشة األدلة 

  :أثر علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
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عن أيب بدر عـن   –يعين ابن أعني  –ثنا حممد بن قدامة )  ( أخرجه أبو داود يف سننه 

  .فذكره ... رأيت عليا : عن أبيه قال  ابن جرير الضيبأيب طالوت عبد السالم عن 

هذا األثر يف سنده أبو بدر وهو شجاع بن الوليد متكلم فيه له أوهام ، وكذلك ابن جرير الضيب 

  .وه جرير مل يوثقهما غري ابن حبان وهو غزوان وأب

، خصوصا و أن عليا اختلف عليه يف الرواية ، فسبق يف القول األول أنه قال على  ال يصح فاألثر

  .الصدر ، وسيأيت عنه حتت السرة ، والراجح أن عليا رضي اهللا عنه مل يصح عنه يف ذلك شئ 

  

  : رمحه اهللا  أثر سعيد بن جبري

أنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا احلسن بن يعقوب ثنـا  )    /( سننه أخرجه البيهقي يف 

أمرين عطـاء أن أسـأل   : حيىي بن أيب طالب أنا زيد ثنا سفيان عن ابن جريح عن أيب الزبري قال 

فـوق  : سعيدا أين تكون اليدان يف الصالة فوق السرة أو أسفل من السرة ؟ فسألته عنه فقـال  

  .ه . ا ) جبري  يعين سعيد بن. ( السرة

)    /( هذا األثر يف سنده حيىي بن أيب طالب ، فقد روى اخلطيـب يف تارخيـه   

خط أبو داود سليمان بن األشعث على حديث حيىي بن أيب طالـب  : بسنده عن اآلجري ، قال 

أشهد على حيىي بن أيب طالب أنه يكذب وبسنده عن : وروى بسنده عن موسى بن هارون يقول 

: وقال اخلطيب . حيىي بن أيب طالب ليس باملتني : د حممد بن حممد بن إسحاق احلافظ قال أيب أمح
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ال بـأس بـه   : روى احلاكم أبو عبد اهللا بن البيع أنه مسع الدارقطين ذكر حيىي بن أيب طالب فقال 

 ، إن صح األثر فهو من كالم سعيد بن جبري رمحـه اهللا : قلت . ه . عندي ، ومل يطعن فيه حبجة ا 

  .وهو من أجله التابعني وكالمه يستأنس به وال يعد دليال 

  .وأما أثر إسحاق فقد مضى الكالم عليه يف أدلة القول األول 

وأما ما ذكر عن اإلمام أمحد ، فهذا واضح يف أن األمر عنده واسع وأن املسلم خمري بني وضـعها  

  .فوق السرة بقليل أو حتتها بقليل أو عليها 

  الن عن إسحاق وأمحد ال تعد من األدلة إمنا هي فتاوى واختيارات يستأنس ا مث هذان القو
 

 


